
 رییس سازمان بازرسی استان کرمان گفت: یکی از مشکالت 
مردمی شهرداری ها، پاسخگو نبودن آنهاست؛ میزان نارضایتی 
مردم از شهرداری ها در باالترین سطح بین دستگاه ها قرار دارد 

و می توان این میزان نارضایتی را کاهش داد.

معاون سیما از تولید مجموعه نمایشی »حاج قاسم« در آینده ای 
نزدیک خبر داد و در عین حال بر استفاده از ظرفیت های استانی 
در برنامه سازی سیما و تولید آثار فاخر با محوریت شهید حاج 

قاسم سلیمانی تاکید کرد.

اردیبهشت ماه متن  اقتصادی مجلس گفت:  رئیس کمیسیون 
رییس  هماهنگی  با  مرکزی«  بانک  قانون  اصالح  نهایی»طرح 
جمهور و اعضای کابینه جمع بندی شد و پایان خرداد ماه مصوبه 

نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شد.

این دستاورد را حفظ کنیم
طبق گفته کارشناسان، مردم ما نسبت به سه چهارسال قبل که 
را  بهداشت شخصی  تقریبًا 50درصد  نبود،  کرونا  از  هنوز خبری 
بیشتر و بهتر رعایت می کنند. این شاید بزرگترین دستاورد مثبت 
کرونا، برای جامعه ی ما بوده است، دستاوردی که امیدواریم نهادینه 

شود و به حالت قبل برنگردد. حتی اگر کرونا هم نباشد.
مردم ما در این چندسال:

 یاد گرفته اند که با هم دست ندهند و محبت و دوستی را از طریق 
نگاه و لبخند منتقل کنند.

یاد گرفته اند روبوسی، یعنی عامل انتقال ویروس!
یاد گرفته اند در مواجه با فرد آلوده، حداقل یک متر فاصله داشته 

باشند.
یاد گرفته اند دست ها را مدام با آب و صابون بشویند.

یاد گرفته اند از مواد ضدعفونی کننده استفاده کنند و سطوح را 
مرتب نظافت کنند.

یاد گرفته اند در معابر عمومی به وسایل دست نزنند و نهایتًا از 
دستکش استفاده کنند و به محض رسیدن به منزل، دست ها را 

کاماًل بشویند.
یاد گرفته اند کمترین تردد را در سطح شهر داشته باشند و جز در 

موارد ضروری، از خانه خارج نشوند.
یاد گرفته اند در محیط های بسته، ماسک بزنند و اصول بهداشتی 

را رعایت کنند.
اما مهمترین بخش، همان دست ندادن و روبوسی نکردن و همدیگر 

را بغل نکردن است.
رفتاری که به شدت باعث انتقال ویروس می شود و مردم ما به 
خاطر رعایت همین مسئله، حتی درگیر سرماخوردگی و آنفوالنزا 

نشدند.
بیاییم این دستاورد را به عنوان یک آورده ی ارزشمند، حفظ کنیم 

و آن را از دست ندهیم.
                                                         مدیرمسئول

سرمقاله
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هر روز صبح در سراسر استان

 رییس سازمان بازرسی استان کرمان: 

یکی از
 مشکالت مردمی شهرداری ها 
پاسخگو نبودن آنهاست

معاون سیما خبر داد:

تولید مجموعه نمایشی
 »حاج قاسم« 
در آینده ای نزدیک

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

» طرح اصالح قانون بانک مرکزی« 
با هماهنگی دولت 
نهایی شد

 با دعوت از ۳۰۰ هلدینگ سرمایه گذاری 

همایش معرفی
 فرصت های سرمایه گذاری استان 

۲۲ و ۲۳ تیرماه برگزار می شود

همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان ۲۲ و ۲۳ تیرماه با دعوت از ۳۰۰ هلدینگ 
سرمایه گذاری در کرمان برگزار می شود.

سیدمصطفی آیت اللهی موسوی معاون امور عمرانی استاندار کرمان :
- همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری کرمان که ۲۲ و ۲۳ تیرماه امسال برگزار می شود با سایر 

همایش های مشابه تفاوت های بسیار دارد 
- این استان به سمت صنعتی شدن پیش می رود، که نیاز است زیرساخت ها را متناسب با این 

توسعه داشته باشیم
ارائه و  - امیدوارم که این همایش فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان را به بهترین نحو 

قراردادهایی با سرمایه گذاران منعقد شود
سید مهدی طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی کرمان: 

- بابرگزاری همایش، فضای جدیدی دراستان ایجاد خواهدشد که مدیران و نمایندگان مجلس و 
دستگاه های اداری وقضایی گفتمان مشترکی دراین خصوص داشته باشند

جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات: 
- سرپرستان خانوار سه دهک اول دریافت یارانه می توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت my.gov.ir بعد از ثبت 

نام وارد صفحه ای شوند که گزینه مشاهده وضعیت مشمول بودن دریافت اینترنت رایگان وجود دارد و آن را فعال می کنند
- پیامی برای فعال شدن اینترنت رایگان برای شماره تماس ثبت شده می آید و در صورتی که سرپرست خانوار تمایل به تغییر 

شماره تماس وارد شده را دارد می تواند شماره جدید را وارد و کلمه تایید را کلیک کند
- در صورتی که متقاضیان امکان مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت را نداشتند می توانند از طریق کد USSD و با وارد 

کردن #1234*4* در گوشی همراه خود برای دریافت بسته رایگان اینترنت اقدام کنند

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( خرید 80 عدد غلتک خط تولید مورد نیاز 
کارخانه نورد بردسیر

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان  

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 80 عدد غلتک خط تولید مورد نیاز کارخانه نورد 
بردسیر شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان   از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان 
معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر تا تاریخ   
1401/05/08  ساعت 14:00 نسبت به ارسال پاکات اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدارک الزم جهت ارسال :

نامه اعالم آمادگی، مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، پیش نویس قرارداد خرید به همراه ضمانت 
نامه بانکی به مبلغ 2.000.000.000 ریال ) دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- 

)  sjsco.ir  (.)مناقصات
آدرس تحویل پاکات  ) الف - ب - ج(:  

 سیرجان-  بلوار نماز بعد از چهار راه پیام نور-  روبه روی سالن اداره ارشاد )غدیر( - دبیرخانه کمیسیون معامالت 
مجتمع جهان فوالد سیرجان - کد پستی 7816964741 -  شماره تماس034-42251193

 نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل steel.abbaszade@gmail.co  ارسال فرمایید 
 ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. 

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

آگهی مناقصه عمومی
به شماره   04-1401            )تجدید اول مناقصه(

آدرس مجتمع مس شهید باهنر: 
کرمان، کیلومتر 12 بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی، واحد تدارکات  

تلفن: 034-31227156

شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( در نظر دارد تامین نیروی انسانی جهت کلیه امور مربوط به تولید، فنی و مهندسی و  کارگر جهت امور عمرانی 
خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی www.csp.ir دریافت و پیشنهادات 
خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 14 روز  سه شنبه مورخ 1401/04/28 به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و رسید دریافت کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات اعالم کرد: 

نحوه ثبت نام اینترنت رایگان
 برای سه دهک کم درآمد جامعه

24

6

7

7

آگهی مناقصه عمومی
نوبت  دوم              1401/6614

شرح در 
صفحه 2

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

آگهی  مناقصه عمومی  یک مرحله ای  
)نوبت اول(

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

شرح در صفحه 7
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گزارشخبر

پیام رهبر معظم انقالب به حجاج: 
غرب مستكبر در منطقه حساس ما و جهان 

ضعيف  تر شده است

پايگاه اطالع  رســاني دفتر مقام معظم رهبــري: حضرتآیتاهلل
خامنهايدرپیامبهحجاجبیتاهللالحرام،وحدتومعنویترادوپایه
اساسيحجودوعاملعزتوسعادتامتاسالميخواندندوباتاكید
برپیامدهايدرخشانرشدبیداريوخودآگاهياسالميوبروزپدیده
شگرفمقاومت،خاطرنشانكردند:غربمستكبردرمنطقهحساسما
واخیرادرهمهجهانروزبهروزضعیفترشدهاست،البتهازكیددشمن
حتيیكلحظهنبایدغفلتكردوبایدباتالشوهوشیاري،امیدواعتماد
بهنفسراكهبزرگترینسرمایهبرايســاختنآیندهاست،افزایش
دهیم.متنپیامرهبرانقالباسالميكهصبحروزجمعهحجتاالسالم
والمســلمیننواب،نمایندهوليفقیهدرامورحجوزیارتوسرپرست

حجاجایراني،آنرادرصحرايعرفاتقرائتكرد،بهاینشرحاست:
بسماهللالرحمنالرحیم

والحمدهللربالعالمیــنوصلياهللعليمحمــدالمصطفيوآله
الطاهرینوصحبهالمنتجبین

خدايعزیزوحكیمراســپاسميگوییمكهموسممباركحجرا
باردیگرمیعادملتهايمسلمانقراردادواینمسیرفضلورحمت
رابهرويآنانگشود.امتاســالمياكنونباردیگرميتواندوحدتو
یكپارچگيخودرادراینآیینهشفافوابديمشاهدهكندوازانگیزههاي
تشتتوتفرقرويبگرداند.وحدتمسلمانانیكيازدوپایهاساسي
حجاستكهچونباذكرومعنویت-كهپایهاساسيدیگراینفریضه
پُررازورمزاست-همراهشــود،ميتواندامتاسالميرابهاوجعزتو
الِعّزُةولِرسولِِهولِلُموِمنین«قرار سعادتبرساندوآنرامصداق»وهلِلّ
دهد.حج،تركیبيازایندوعنصرسیاسيومعنوياستودینمقدس
اسالمآمیزهپرشكوهوباعظمتيازسیاستومعنویتاست.دشمنان
ملتهايمسلماندرتاریخاخیر،كوششانبوهيرابرايسستكردن
ایندواكسیرزندگيبخش،یعنيوحدتومعنویت،درمیانملتهاي
مابهكارگرفتهاند.معنویتراباترویجسبكزندگيغربيكهتهيازروح
معنويوبرآمدهازكوتهبینيمادياست،كمرنگوبيرمقميكنندو
وحدتراباگسترشوشدتبخشیدنبهانگیزههايموهومتفرقهمانند
زبانورنگونژادوجغرافیابهچالشميكشند.امتاسالميكهاكنون
نمونهكوچكآندرمراسمنمادینحجدیدهميشود،بایدباهمهوجود،
بهمقابلهبرخیزد؛یعنيازسویيیادخدا،كاربرايخدا،تدبردركالم
خدا،اعتمادبهوعدههايخدارادرذهنیتهمگانيخویشتقویتكند
وازسویيبرانگیزههايتفرقواختالففائقآید.آنچهامروزباقاطعیت
ميتوانگفت،آناستكهشــرایطكنونيجهانوجهاناسالمبراي
اینتالشارزشمندازهمیشهمساعدتراست.زیرااوالامروزنخبگانو
بسیاريازتودههايمردمدركشورهاياسالميبهثروتعظیممعرفتي
ومعنويخودتوجهیافتهوبهاهمیتوارزشآنپيبردهاند.امروزدیگر
لیبرالیسموكمونیسمبهعنوانمهمترینارمغانتمدنغرب،جلوهگري
صدسالپیشوپنجاهسالپیشراندارد.آبرويدموكراسيپولمحوِر
غربيباعالمتسوالهايجديروبهرواستومتفكرانغربياعتراف

ميكنندكهبهسرگردانيمعرفتيوعمليدچارند.
ادامه در صفحه17

ايران اجازه نمی دهد ناتو در کنار مرزهايش فعال شود 
رمزگشایی والیتی از سفر بایدن به منطقه

دنیای اقتصاد: مشاورمقاممعظمرهبریدراموربینالمللتاكید
كرد:آمریكادرسیاستهایخوددرمنطقهغربآسیاشكستخورده
استوهدفبایدنازانجامسفربهعربستانتالشدرجهتجبران
عقبماندگیهایآنكشوراســت.علیاكبروالیتیدرگفتوگوبا
»ایسنا«درپاسخبهاینپرسشكهتصورشماازسفربایدنبهعربستان
وشركتدرنشستریاضچیستورئیسجمهورآمریكاچهاهدافی
رادنبالمیكند؟گفت:هدفبایدنازانجامسفربهعربستانتالش
درجهتجبرانعقبماندگیهایآنكشوراست.بعیدمیدانمكه
ویبتوانددررابطهبااهدافموردنظرشدستاوردجدیداشتهباشد.
مشاورمقاممعظمرهبریدربارهایدهناتوخاورمیانهگفت:اینموضوع
ایدهنامناسبیاست،هركشوریاعمازاماراتوغیراماراتاگربخواهند
دراینزمینهكاریكنندخدمتیبهمنطقهنكردهاندبلكهضربهجدی
بهمنطقهزدهاند.ناتویكمجموعهنظامیبدنامبامحوریتآمریكاست،
بسیاریازرخدادهایزیانبخشمخربعلیهملتهایمستقلدنیا،
توسطناتوانجاممیشود.ویافزود:برخیازكشورهایاطرافایران
فكرمیكنند،ناتوامنیتمیآورد؛درحالیكهاینطورنیست.ناتودنبال
تقویتوتوسعهخودشاست.ناتویكتهدیدبهشمارمیرود.ببینیدكار
اوكراینبهكجارسیدآنهمبهخاطرسیاستهایغلطاروپاییهاودر
تبعیتاجباریازآمریكا.جمهوریاسالمیایراناجازهنمیدهدناتودر
كنارمرزهایشفعالشود.دبیركلمجمعجهانیبیداریاسالمیدرباره
نقشمیانجیعراقدرروابطایرانوعربستاناظهاركرد:دولتعراقبا
حسننیتاینكارراانجاممیدهدوامیدواریممسالهبهسمتیپیش

برودكهنتایجخوبیداشتهباشد.
عربستانهمسایهماستوازآنمهمتراینكهسرزمینوحیاستو
نبایدهیچكشوراسالمیدررابطهبادسترسیبهخانهكعبهمحدودیت
داشتهباشد.البتهبعضیازمشكالتمنطقهناشیازدخالتعربستان
دراموركشورهایدیگرازجملهیمناست.جمهوریاسالمیایران
ازخواســتهمردمیمندرجهتاستقاللوحلمشكالتاینكشور
حمایتمیكند.عربســتانبایدمتوجهباشــدكهنمیتواندبرای
همیشهدریمنبماندومردماینكشوراجازهنمیدهندكشورشانبا
دخالتهایدیگرانادارهشود.مشاورمقاممعظمرهبریدرخصوص
تحوالتقفقازنیزگفت:قفقازجنوبیمنطقهایكنارمرزماســتو
جمهوریاســالمیایراندربارهمرزهایشحساساست.مامخالف
دخالتهرنیرویخارجیدرمنطقهقفقازجنوبیهســتیم.نهتنها
كمككنندهنیستبلكهجنگافروزیمیكند.آنچهموردحمایت
ایرانبودتركیب۳+۳استكهكماكاننیزموردحمایتماقراردارد.
علیاكبروالیتیافزود:سهكشورقفقازجنوبی)گرجستان،جمهوری
آذربایجانوارمنســتان(ازیكطرفوایران،روسیهوتركیهنیزاز
سویدیگردارایمنافعمشتركدراینمنطقههستند.معتقدمتنها
راهایجادصلحپایداردرمنطقهجلوگیــریازتنشواجرایفرمول
۳+۳است.والیتیدرادامهدربارهآیندهحضورطالباندرافغانستان
ابرازكرد:درحالحاضرخواســتبینالمللیایناستكهحكومت
فراگیردرافغانستانشكلگیردتاتماماقوامدرآنمشاركتداشته
باشند.مردمافغانستانحقدارنددربارهسرنوشتوآیندهكشورخود
تصمیمبگیرند،پسبایدحكومتیشــكلگیردكهتمامگروههای
افغانستاندرآنمشاركتداشتهباشند.امااگربخواهندبانوعخاصی
كهتعبیرآنحاكمیتتكحزبیاستحكومتكنندموفقنمیشوند
وبنابراینامیدواریمقولیكهطالباندادنداجراییشود.مشاورمقام
معظمرهبریدرخصوصاتحادچینوروسیهدرسطحبینالمللیهم
گفت:امروزچینوروسیهبیشازهرزماندیگریبهیكدیگرنزدیك
هستند.درسفرتاریخیوبسیارتعیینكنندهپوتینبهپكندر۱۶
بهمن۱400رهبراندوكشوریادداشتیراامضاكردندواعالمكردند
كهقطبجدیدیراتشكیلدادهاندوعمالادعایچینیهابهاثبات

رسیدكهدنیابهسمتچندقطبیپیشمیرود.

ديپلمات  های جاسوس در منطقه ممنوعه بازداشت شدند

تنش در روابط تهران و لندن
ايران، چین و روسیه مانور نظامی مشترک برگزار می کنند

ایران در چند کیلومتری آمریکا 
دنیای اقتصــاد: ســازماناطالعاتســپاه
چهارشنبهشب۱5تیرماهدرخبریاعالمكرد
دیپلماتهاییراكهبهجایرایزنی،جاسوسی
میكردند،شناساییودستگیركردهاست.پس
ازاعالماینخبربودكهآسوشیتدپرسبهنقل
ازمنابعانگلیسیازیكخبرقدیمیرونمایی
كردومدعیتوقیفیككشتیایرانیحامل
ســالحبهمقصدیمندرفوریهشد.بنابراین
توقیفاینكشــتیمجهولالهویــهدراوایل
سالمیالدیصورتگرفتهامامقاماتلندن
اینموضوعراروزپنجشنبهوپسازبازداشت
دیپلماتهایجاسوسعلنیكردندوآنرابه
ایراننسبتدادند؛ادعاییكهبالفاصلهتوسط
سخنگویوزارتامورخارجهایرانتكذیبشد.
خبرگزاریفارسبهنقلازسازماناطالعات
سپاهدربارهبازداشتدیپلماتهانوشتهاست:
»ایندیپلماتهایســفارتخانههایخارجی
بهجایرایزنی،جاسوســیمیكردند.«این
ســازماناطالعاتیاعالمكردهدیپلماتهارا
درحالیكهمشغولجاسوسیونمونهبرداری
ازخاككشــورماندریــكمنطقهممنوعه
بودند،شناساییودســتگیركردهاست.این
دیپلماتهایجاسوسهنگامنمونهبرداریاز
خاكمنطقهممنوعــهدركویرمركزیایران
توسطپهپادهایسپاهرصدمیشوند.معاون
ســفیرانگلیسنیزازافرادیبودهاستكهبا
خانوادهبهعنوانگردشگربهكویرشهدادرفته
اماآنگونهكهتصاویرثبتشدهنشانمیدهد
اینفردبهدنبالنمونهبــرداریازخاكاین
منطقهبودهاست.»ایرنا«گزارشدادكهاین
اقدامدرزمانیانجامشــدكــهیكرزمایش
موشــكیتوســطنیرویهوافضایسپاهدر
آنجادرحــالبرگزاریبودهاســت.اوپساز
عذرخواهیاخراجمیشود.ایندرحالیاست
كهپسازانتشــاراینخبر،سخنگویوزارت
خارجهبریتانیابامطــرحكردنبرخیادعاها،
گزارشهادرموردبازداشــتیــكدیپلمات
بریتانیاییدرایرانراكامالنادرستخواندهورد
كردهاست.سفیربریتانیاهمدرتوییتینوشت
كهاودسامبرگذشتهایرانراترككردهاست.

چه کسانی در منطقه ممنوعه بودند؟ �
بهگزارش»ایرنا«بهنقلازسازماناطالعات
ســپاه،ماچئیوالجاك،دیگرفردیاســتكه
درپوشــشتبادلعلمیبایكدانشــگاهوارد
كشورمیشــودامابهعنوانگردشگرهمزمان
بایكتستموشكیبهكرمانومنطقهشهداد
میروندواقدامبهنمونهبرداریخاك،آب،سنگ،
نمكوگلكردهاند.اورئیسبخشبیولوژیكیو
بیوفناوریدانشگاهكوپرنیكلهستاناستكه
دانشــگاهیمرتبطبارژیمصهیونیستیاست.
اطالعاتسپاهازتلفنهمراهاینفردپیامهایی
راردیابیمیكند؛ازجملهاینكهاطالعاتمنطقه

ممنوعهرابرایخانمیبهنامپاتریشیاارسالكرده
است.اینپیامهابیانگرآناستكهپیشازاین
سفربرخیمكانهاشناساییوبراینمونهبرداری
ازآنهابرنامهریزیشدهاســت.رونالدگشین،
همسررایزنفرهنگیسفارتاتریشنیزیكی
دیگرازاینافراداستكهبهیكیازروستاهای
توابعشهرستاندامغانمیرودوشروعبهنمونه
برداریازخاكمنطقهمیكند.اوپیشازاینهم
هنگامتصویربرداریازیكیازمناطقنظامیدر

تهرانشناساییشدهبود.
پسازبازداشــتدیپلماتهایجاســوس،
خبرگزاریمهربهنقلازآسوشیتدپرسنوشت
كهمقاماتلندنروزپنجشنبهمدعیشدندكه
كشــتینیرویدریاییاینكشوریكمحموله
موشكهایپیشــرفتهایرانیرادرخلیجعمان
توقیفكردهاســت.مقاماتانگلیسیباطرح
ادعایتوقیفكشتیایرانیمدعیشدهاندكهاین
موضوعدلیلیبرحمایتتسلیحاتیایرانازیمن
است.همچنینسفارتانگلیسدراماراتمتحده
عربیادعاكردهاستكهایننخستینباراست
كهیككشتیجنگینیرویدریاییاینكشور،
كشتیحاملســالحهایپیچیدهایازایرانرا
متوقفمیكند.همزمــانناوگانپنجمنیروی
دریاییایاالتمتحدهنیزباانتشاربیانیهایتایید
كردهناوشــكنیواساسگریدلیویكفروند
هلیكوپترسیهاوكدرعملیاتمنجربهتوقیف
تسلیحاتپیشــرفتهدردریایعماندرتاریخ
۲5فوریهبهناوجنگیاچاماسمونتروزبریتانیا
كمككردهاست.درگزارشآسوشیتدپرسبه
زمانتوقیفادعاییاینكشتیاشارهاینشده
امادرخبرهایدیگرآمدهكهایناتفاقمربوط
بهاوایلســالجاریمیالدیبودهاست.ایندر
حالیاســتكهدرواكنشبهادعــایمقامات
لندن،نمایندگیایراندرســازمانمللمتحد
چنینادعاییرا»بیاساس«خواندوگفتكه
ایران»هرگزسالحیاتجهیزاتنظامیبهیمن
نفرستادهوهمیشهبهتعهداتبینالمللیخود
پایبندبودهاســت.«ناصركنعانیســخنگوی
وزارتامورخارجهایراننیزبامدادجمعه،این
ادعاهارامردوددانست.آنچهازشواهدبرمیآید
روابطتهرانولندندر7۲ســاعتگذشتهدر
حالتجربهتنشجدیدیاســت.آخرینتنش
درروابطمیاندوكشــورمربوطبهســهسال
گذشتهبود؛هنگامیكهنفتكشهایدوطرفدر

خلیجفارستوقیفشدند.

دنیای اقتصــاد: نیرویدریایــیجمهوری
اسالمیایرانماهآیندهمیالدیدررزمایشی
مشتركباچینوروســیهو۱0كشوردیگر
درآبهاینیمكرهغربــیودرحیاطخلوت
آمریكاحضورخواهدیافت.ایننخستینباردر
تاریخاستكهقراراستواحدهاییازنیروی
دریاییایران،درچنددهكیلومتریآبهای
آمریكاودریكرزمایشنظامیشركتكنند.
اینرزمایشیكیازواضحتریننشانههاتابه
امروزازشــكلگیرییكائتالفدرآمریكای
التینضدایاالتمتحدهاست.تقابلعیانتر
آمریكاباچینوروسیهدرسالهایاخیردر
كنارتحریمهایگستردهعلیهبازیگرانیچون
ایرانوونزوئالباعثشدهتازمینههایتفاهم
میاناینكشورهادرنظامبینالمللدرحال

تغییرفراهمشود.
براســاسگزارشوبگاه»واشــنگتنفری
بیكن«،اندیشــكده»مركزجامعهآزادامن«
باپرداختنبهگزارشیدراینبارهنوشت:این
بازیهایجنگیكهبهعنــوانرقابت»تك
تیراندازمرزی«شناختهمیشود،نشاندهنده
آناستكهدشمنانآمریكاازسراسرجهان
درحالمتحدشدنهستندوآمادهمیشوند
تاباصدایبلنداعــالمكنندكهمنطقهآماده
پذیرشنیرویچندقطبیاست.چندیپیش
نیزسومینرزمایشمركببهمیزبانیایران
وباحضورنیروهایدریاییچینوروســیهبا
عنوان»كمربندامنیــتدریایی۲0۲۲«در
منطقهشمالاقیانوسهندبرگزارشد.درآن
برهه،واشنگتنتایمزبرگزاریاینرزمایشرا

ارسالپیاممستحكمبهآمریكادانست.
ارتشروسیهنیزبراینخســتینبارآماده
میشودتاواحدهایدریاییخودرابهرزمایش
مشتركاعزامكند.ایندرحالیاستكهطی
پنجماهگذشتهروســیهبرسرجنگاوكراین
باغربسرشــاخشدهاســت.ایاالتمتحده
آمریكابــهلحاظتاریخیآمریــكایالتینو
حوزهكارائیبراحیاطخلوتخوددانستهو
نسبتبهحضورنظامیدیگركشورهادراین
منطقهبهشدتحساساست.درسال۱9۶۲
ودردورانجنگسرد،آمریكابرسراستقرار
سامانههایموشكیشــورویسابقدركشور
كمونیستیكوبا،تاآستانهیكجنگهستهای
ویرانگرپیشرفتوبهمسكواولتیماتومحمله

هستهایداد.
بنابرگزارشواشــنگتنفریبیكن،این
رزمایشكشورهایرقیبآمریكادرنیمكره
غربییكیازآشــكارتریننشانههاســتكه
نشانمیدهدائتالفدولتهایضدآمریكا
درآمریكایالتیــنبرایتقویــتروابطبا
روســیه،چینوایــرانتــالشمیكنند.
نیكوالسمادورورئیسجمهــوریونزوئال
۲۱خردادیكســفررســمیبهخاورمیانه

انجامدادوطیآنیكقراردادراهبردی۲0
سالهباایرانامضاكردكهزمینههمكاریهای
اقتصادیونفتیدوكشــورتحــتتحریم
آمریكارافراهممیكنــد.ایرانهمچنیندر
سالهایگذشــتهتوافقهایراهبردی۲0
سالهباچینوروســیههمامضاكردهاست.
كشورهایآمریكایالتیننیزدرحالامضای

قراردادهاینظامیباروسیههستند.
همزمانباافزایشروابطنظامیواقتصادی
ایرانوونزوئال،دانیــلاورتگا،رئیسجمهور
نیكاراگوئهپیمانینظامیراباروسیهتمدید
كردكهبهســربازان،هواپیماهاوكشتیهای
روسیهاجازهگشتزنیدرمرزهایاینكشور
وانجامتمرینهایآموزشنظامیمشــترك
رامیدهد.اینتوافقنامهنظامیدربحبوحه
جنگروســیهبااوكراینامضاشــدهونشان
میدهدكهحضوردرآمریكایالتینهمچنان

اولویتیبرایمسكواست.
چیننیزدرسالهایگذشتهدراینمنطقه
فعالبودهاست.وزیرخارجهچینماهگذشته
درجریانســفرخودبهآمریكایالتینچند
قرارداداقتصــادیبااروگوئــه،نیكاراگوئهو
اكوادورامضاكــرد.دولتچینطرحكمربند
وجادهخودراتاآمریكایالتینگســتردهو
بهدنبالیافتنشركایجدیددراینمنطقه
همچــونآرژانتیناســت.آرژانتینعالوهبر
مشــاركتدراینطرح،اخیرادركنارایران
درخواســتعضویتدراتحادیه»بریكس«
رادادهكهنزدیكبــهنیمیازجمعیتجهان
)چین،هند،روسیه،برزیلوآفریقایجنوبی(

رادرخودجایدادهاست.
چیندركنارروســیهباچــراغخاموش
درحالدالرزداییازاقتصادجهانیاســت
واخیرابایكبانكمســتقردرســوئیس
توافقنامــهایراامضاكردهكــهبهموجب
آندركناراندونزی،مالــزی،هنگكنگ،
سنگاپوروشیلییكذخیرهارزیبراساس
واحدپولیوآنبــهمنظورمقابلــهبادالر

آمریكاایجادكند.
جوزفهومیر،تحلیلگرامنیتملیآمریكا
درخصوصایــنرزمایشمعتقداســت:با
عادیسازیتحركاتنظامیدشمنانایاالت
متحدهدردریایكارائیب،مادرمعرضخطر
تضعیفمشروعیتاخالقیدموكراسیهادر

آمریكایالتینقرارداریم.

شـرکت پتروشـیمى جم (سـهامى عـام)درنظـرداردتامیـن۶0.000كیلوگرمماده
TiCl4راازطریـقمناقصـهعمومـي۲مرحلـهایتـوامبـاارزیابـیكیفی،بهشـركتواجد
شـرایطواگـذارنمایـد.فلـذاازشـركتهایـیكهآمادگیوتوانایـیانجامموضوعمناقصهرا
داشـتهودارایسـوابقوتجربیاتموثرومرتبطمیباشـنددعوتمیشـودازتاریخدرج
WWW.JPCOMPLEX.IRآگهیبهتارنماي)وبسـایت(پتروشـیميجمبهآدرس
مراجعـهواسـنادمناقصـهراازطریـقایـنتارنمـا)وبسـایت(دریافـت)دانلـود(نماینـد.
درصـورتنیـازبـهاطالعـاتبیشـتربـاشـمارهتلفنهـای88۶54545-0۲۱داخلی۳7۱

تماسحاصـلنمایند.
الف- شرح مختصر کار:

TiCl4تامین۶0.000كیلوگرممادهشیمیایی
شـایانذكراسـتسـیلندرهای5تنیتوسـطشـركتپتروشـیمیجمبرایبرندهمناقصه

ارسـالخواهدشد.
زمانموردنیازمادهحدودا4ماهپسازسفارشقطعیبهتامینكنندهمیباشد.

ب-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
هشتادمیلیونتومان
مواعدزمانیمناقصه:

تاریخدرجآگهی:۱40۱/04/۱8و۱40۱/04/۲0
آخرینمهلتدریافتاسنادمناقصهازوبسایتپتروشیمیجم:۱40۱/04/۳0

آخرینمهلتارسالاسنادارزیابیكیفی)پاكتد(:۱40۱/05/۱0
تاریـخارسـالپیشـنهادات)پـاكاتالـف،بوج(:پـسازمرحلـهارزیابـیكیفـی،بـه
شـركتهاییكـهحائـزحداقـلامتیـازكیفـیالزممـیباشـند،جهـتارسـالپـاكاتالف،

بوجاطـالعرسـانیخواهـدشـد.

ج- برخی نکات مهم:
شـركتهایواجدشـرایطمیبایسـتضمنمطالعهپیشنویسقراردادوسـایراسـناد
مناقصه،ابتدااسـنادارزیابیكیفیرامطابقدسـتورالعملمندرجدرآنبررسـیوتكمیل
وبههمراهمسـتنداتمربوطهدرپاكت»د«)مسـتنداتارزیابيكیفي(تحویلدبیرخانه

حراسـتشـركتپتروشـیمیجمواقعدردفترتهرانتحویلورسـیددریافتشـود.
شـایانذكراسـتكهارائهشـمارهتلفنونشـانیپسـتالكترونیكمتقاضیشـركتدر

مناقصـه،بـرایتـداوماطالعرسـانیهاالزامیاسـت.
توضیـح:درصـورتهرگونـهنقـصدرارائـهمسـتنداتویاعدمتكمیلمـواردفوق،ارزیابی
كیفیوتشـخیصصالحیتمتقاضیقابلبررسـینمیباشـدوارائهمداركمورداشـاره

وعـدمتاییـدصالحیـت،هیچگونـهحقـیبـرایمتقاضیانایجـادنخواهدكرد.
پـسازارزیابـیكیفـیوتشـخیصصالحیـتمتقاضیـانومشـخصشـدنفهرسـتكوتاه
مناقصهگـران،ازشـركتهایتأییـدشـدهدرمرحلـهارزیابـیكیفـی،جهـتارائـهسـایر
پـاكاتالف)تضمیـنشـركتدرمناقصـه(،ب)اسـنادومـداركفنـی(وج)پیشـنهادمالی(

دعـوتخواهدشـد.
سایرجزئیاتواطالعاتمربوطدراسنادمناقصهمندرجاست.

شـركتپتروشـیمیجم)سـهامیعام(دربررسـيمسـتنداتونیزدرردیاقبولهریك
یـاتمـاممسـتنداتارائـهشـدهتوسـطشـركتهابـدونآنكـهمحتـاجبـهذكردلیلباشـد

مختاراسـت.
آدرس مناقصه گذار (دفتر مرکزي) جهت تحویل پیشنهادات:

تهران،خیابانشهیدعباسپور،خیاباننظامیگنجوی،شماره۲7،شركتپتروشیميجم
تلفنتماس:88۶54545-0۲۱داخلی۳7۱

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله ای توام با ارزیابى کیفى
 TiCl4  موضوع: تامین 60,000 کیلوگرم ماده شیمیایى

(PJS-4010877 مناقصه شماره)

آگهى مناقصه عمومى به شماره 1401-03 
(تجدید اول مناقصه)

 عام)  (سهامى  باهنر  شـرکت صنایع مس شـهید 
درنظـرداردانجـامامـورنظافتـیوخدماتـی،امـورآبدارخانـهوباغبانـیخود

رابـهپیمانـكارواجـدشـرایطواگـذارنماید.
عالقمنـدانمـیتواننـدجهـتدریافـتاسـنادبـهآدرسذیـلمراجعـهویـا
اسـنادرامسـتقیماازطریـقسـایتبـهنشـانیwww.csp.irدریافـتو
پیشـنهاداتخـودرابـهصـورتكتبـیدرپاكـتدربسـتهحداكثـرتاسـاعت
۱4روزسـهشـنبهمـورخ۱40۱/04/۲8بـهدبیرخانـهشـركتتحویـل

نمـودهورسـیددریافـتكننـد.
آدرسمجتمـعمـسشـهیدباهنـر:كرمـان،كیلومتـر۱۲بزرگـراهآیـتاهلل

هاشـمیرفسـنجانی،واحـدتـداركاتتلفـن:0۳4-۳۱۲۲7۱5۶

آگهى مناقصه عمومى به شماره1401-04 
(تجدید اول مناقصه)

 عام)  (سهامى  باهنر  شـرکت صنایع مس شـهید 
درنظرداردتامیننیرویانسانیجهتكلیهامورمربوطبهتولید،فنیومهندسی

وكارگرجهتامورعمرانیخودرابهپیمانكارواجدشرایطواگذارنماید.
عالقمندانمیتوانندجهتدریافتاسنادبهآدرسذیلمراجعهویااسناد
رامستقیماازطریقسایتبهنشانیwww.csp.irدریافتوپیشنهادات
خودرابهصورتكتبیدرپاكتدربستهحداكثرتاساعت۱4روزسهشنبه
مورخ۱40۱/04/۲8بهدبیرخانهشركتتحویلنمودهورسیددریافتكنند.
آدرسمجتمعمسشهیدباهنر:كرمان،كیلومتر۱۲بزرگراهآیتاهللهاشمی

رفسنجانی،واحدتداركاتتلفن:0۳4-۳۱۲۲7۱5۶


